รายงานการประชุม
คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาแนวทางและจัดทําคูมือ
ในการกํากับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ครั้งที่ 7 /2551
วันศุกรที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 9.30 น
ณ หองประชุม ชั้น 7 สํานักงาน คปภ.
----------------------------------------------------------------------ผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางคมคาย ธูสรานนท
รองเลขาธิการ คปภ.
นายไพศาล โชติไพบูลยพนั ธุ
ผูชวยเลขาธิการ คปภ.
นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ
ผูชวยเลขาธิการ คปภ.
นางเมฑะกา เหลาขวัญสถิตย
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นางสาวสมนึก วิวัฒนะ
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นางสุจารี พงษพฤกษา
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นางสาวสันทิยา โทรสัมพันธ
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
นายชูชัย วชิรบรรจง
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
นางฐิตาพร ธารากิจ
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
นางสาวปยวดี โขวิฑูรกิจ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
นางสาวอมรทิพย จันทรศรีชวาลา
ผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย
ผศ.ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความเสี่ยง
นางสาวจอมขวัญ จันทนผา
นางสาวประภาภัสร กุลปวโรภาส

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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15. นางสาววสุมดี วสีนนท
16. นางสาวรัชนีวภิ า ปุยพันธวงศ
17. นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ
ผูไมเขาประชุม
1. นายอํานาจ วงศพินิจวโรดม
2. นายกีเ่ ดช อนันตศิริประภา
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
3. นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ์
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
4. นายสมบัติ อนันตลาโภชัย
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
5. นางสาวจรียรัตน ชีพพิมลชัย
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
6. นายพิชา สิริโยธิน
ผูแทนสมาคมประกันชีวติ ไทย
7. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ
ผูแทนสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
8. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย
9. นางสาวชญานิน เกิดผลงาม
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวมะยุรี หงษา
2. นางสาวกัลยา จุกหอม
3. นางสาวพชรมน พิริยะสกุลยิ่ง
4. คุณกมลพรรณ เจริญยิ่ง
5. นายอิศรา ชูวิศษิ ฐ
6. นายพีรพงษ จิตจาตุรันต
7. นายปญญา ลัพธิรักษา
8. คุณนฤมล แซเอี๊ยว
9. นายศุภกิจ สัตยารัฐ
10 นางสาวธิดาภรณ ทิพยวัฒน

คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

สมาคมประกันชีวติ ไทย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
บจม.ทิพยประกันภัย
บจม.อยุธยา อลิอันซ ซีพีประกันชีวติ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย จํากัด

สํานักงาน คปภ.
สํานักงาน คปภ.
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

1. คณะทํางานพิจารณาจัดทําคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสีย่ งของ
บริษัทประกันภัย
ตามที่สํานักงาน คปภ. ไดขอใหสมาคมประกันชีวติ ไทย สมาคมประกันวินาศภัย
สํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยฯ จัดสงรายชื่อผูแทนเขารวม
เปนคณะทํางานจัดทําคูมือมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย โดยขอให
พิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรือ่ งความ
เสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานประกันภัย ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสีย่ งดานปฏิบัตกิ าร ความ
เสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานเครดิตนั้น ขณะนี้ คณะทํางานมีจํานวนทั้งสิ้น 32 คน และสํานักงาน
คปภ.อยูระหวางการรางคําสัง่ แตงตั้งคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนฯ คาดวาจะเริ่มประชุมไดภายในปนี้
2. ความคืบหนาการจางที่ปรึกษาตางประเทศตามโครงการ Thailand: Enhancing
Insurance Regulation and Supervision
ตามที่ ที่ปรึกษาโครงการ Thailand: Enhancing Insurance Regulation and
Supervision จาก PriceWaterHouseCoopers FAS Ltd. โดยมี Mr. David Richardson เปนหัวหนาคณะ
ไดเริ่มงานแลวในวันที่ 8-12 กันยายน 2551 พรอมกับมีการประชุมกับผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน
คปภ. และคณะทํางานยอยรวมภาครัฐและเอกชน ภายใตหวั ขอ Risk-Based Capital System และ
Market Analysis and Early Warning System
ประธาน ชี้แจงวา สํานักงาน คปภ.ขอใหที่ปรึกษานําเสนอรายงานผลการศึกษาตาม
สภาพที่เปนจริงของธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยกอนนําผลการศึกษาทีไ่ ดมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม ขอใหภาคธุรกิจอยาเพิ่งกังวลกับผลการศึกษาดังกลาว เพราะสํานักงาน คปภ.
ตระหนักดีวาระบบการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตองอยูบนพื้นฐานของปจจัยและสภาพแวดลอมของ
ประเทศและความเขาใจอันดีรวมกันของภาคธุรกิจดวย
3. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามรางประกาศคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ในการ
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พ.ศ. 2551
ดวย สํานักงาน คปภ.จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามรางประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ
ในการกําหนดมาตรฐานขัน้ ต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับบริษัทประกันภัยใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตาม
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ประกาศดังกลาวไดอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพ ในการนี้สํานักงาน คปภ. จึงขอความอนุเคราะห
วิทยากรภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจากสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัย ทั้งนี้
กําหนดการที่แนนอน ฝายเลขาฯจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไดประสานในรูปแบบการจัดสัมมนากับ
สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 5 /2551 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงาน คปภ. ซึ่งฝายเลขานุการ ไดจัดสงรายงาน
การประชุมฯ พรอมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ไดแกไขตามมติที่ประชุมโดยทาง E-mail และเผยแพรลง
ในเว็บไซต www.oic.or.th/rbcrbs.html เพื่อใหคณะทํางานพิจารณากอนหนานี้แลว (เอกสารแนบ 1)
ฝายเลขานุการ แจงที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการแจงขอแกไขรางประกาศคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ในการกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พ.ศ. 2551 ดังนี้
1) มติที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัย
เสนอขอแกไขคําวา “แผนธุรกิจ 3 ป” เปน “สรุปแผน 3 ป ของทิศทางการขยายงาน อัตราการ
เจริญเติบโตของบริษัท และแผนในการรองรับการขยายงานของบริษัท”
2) ผูแทนบริษัท เอไอเอ.ประกันชีวติ จํากัด (สาขาประเทศไทย) เสนอขอเพิ่มคําวา
“หรือในกรณีสาขาบริษัทประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยใหผานความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของบริษัท” และ “ผูบริหารระดับสูงของบริษทั กรณีสาขาบริษัท
ประกันภัยทีไ่ ดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย” เพื่อใหครอบคลุมถึงสาขาบริษทั ตางประเทศ
และชวยใหการปฏิบัตติ ามมาตรฐานขั้นต่ําฯสะดวกขึ้นดวย
ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการแกไขแลว ดังนี้
“1.3 จัดสงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสรุปแผน 3 ป ของทิศทางการขยายงาน
อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท และแผนในการรองรับการขยายงานของบริษัท ที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีสาขาบริษัทประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยใหผาน
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของบริษัท ใหแกสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยเปนประจําทุกป โดยใหจัดสงภายใน 3 เดือนนับแตวันสิน้ ปปฏิทิน และ 1 เดือนนับ
จากวันที่คณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทกรณีสาขาบริษทั ประกันภัยที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือแผนธุรกิจที่
มีนัยสําคัญ”
มติที่ประชุม เห็นชอบใหแกไข และรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 สมาคมประกันชีวิตไทยนําเสนอรางคูมือการบริหารความเสีย่ งดาน
ปฏิบัติการ (Operational Risk)
3.2 สมาคมประกันวินาศภัยนําเสนอรางคูมือการบริหารความเสีย่ งดาน
ปฏิบัติการ (Operational Risk)
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารางคูมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่ฝาย
เลขานุการไดจัดทํามา โดยฝายเลขานุการนําเสนอประเด็นที่สมาคมประกันชีวติ ไทยและสมาคมประกัน
วินาศภัยขอแกไข และที่ประชุมมีการแสดงความเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
1) สารบัญ
1.1) สมาคมประกันวินาศภัยเสนอตัดคําวา “ดานปฏิบัติการ” ในขอ 4.1- 4.4
ออกทั้งหมด
1.2) เสนอแกไขขอ 4 “กระบวนการของกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของกิจกรรมหลัก...” เปลี่ยนเปนคําวา “4. แนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกระบวนการ
กิจกรรม 6 ดานของบริษัทประกันภัย (Best practice).”
1.3) สมาคมประกันวินาศภัยเสนอตัดขอ 6. ตัวอยางแผนภูมิความเสี่ยง (Risk
Map) ดร.ปยวดี ขอใหตัดตัวอยาง Risk Map ออก หรืออาจจะตองแปลเปนภาษาไทย
เนื่องจากมีลิขสิทธิ์
2) วัตถุประสงค ขอ 3
2.1) สมาคมประกันวินาศภัยเสนอตัดคําวา “...ของบริษัทประกันภัย” ออก
2.2) สมาคมประกันวินาศภัยเสนอตัดคําวา “มีธรรมภิบาลในองคกรและมี
การควบคุมภายในที่ดี” ออก เพราะ มีความหมายซ้ําซอนกับคําวา การกํากับดูแล
กิจการที่ดี
3) ประโยชนที่จะไดรับ
- สมาคมประกันชีวติ ไทยเสนอใหสลับขอ 2 กับ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
4) 1.2 ประเภทของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
4.1) สมาคมประกันวินาศภัยเสนอตัดคําวา “ทั้ง” และ “และภายนอก” ในขอ
(2) ออกเพราะความเสี่ยงจากบุคลากร (People Risk) นี้หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
บุคลากรภายในบริษัทเทานัน้
4.2) ตัด “หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนดวยเหตุอันเปนเท็จ” และ
นําไปใสไวในตัวอยางของ 1.2.4 ความเสี่ยงจากเหตุปจ จัยภายนอก (External)
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5) 1.2.4 ความเสี่ยงจากเหตุปจจัยภายนอก (External)
- สมาคมประกันวินาศภัยเสนอแกไขคําวา “ความเสีย่ งดานกฎหมาย” เปน
“การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย” และตัดคําวา “ความเสี่ยงทางการเมือง” ออก
คุณอมรทิพย เสนอใหเพิ่มตัวอยางความเสี่ยงจากเหตุปจจัยภายนอกใหชัดเจน
และควรเปนตัวอยางที่ใกลเคียงกับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยดวย
“เปนความเสีย่ งดานปฏิบัตกิ ารที่เกิดจากสาเหตุภายนอกบริษัทและสงผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงาน และ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย เชน การเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนดวยเหตุอันเท็จ การทุจริตจากบุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลงดาน
กฎหมาย การจางเหมาผูบริการภายนอก และภัยธรรมชาติ เปนตน”
6) 3.6 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
สมาคมประกันชีวติ ไทย เสนอคํานิยาม “การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น หมายถึง
การลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ทั้งที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ของบริษทั ประกันชีวิต ตามประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ ในการพิจารณา ควรคํานึงถึงความเสี่ยง
การกระจุกตัวของความเสี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุน และความสอดคลองกับหนี้สิน
และภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย”
ที่ประชุมมีการใหความเห็นอยางกวางขวาง คุณอมรทิพย เสนอความเห็นวา
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนของบริษทั ประกันภัยไมมีแคการลงทุนตาม
กฎกระทรวงเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหครอบคลุมจึงควรรวมถึงการลงทุนอื่นๆ ที่อยูนอก
ประกาศของ คปภ.ดวย เชน การลงทุนดานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ การจางที่
ปรึกษา การลงทุนดานอสังหาริมทรัพย เชน ซื้ออาคารสํานักงาน เปนตน
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวาในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในประกาศ
มาตรฐานขั้นต่ําฯ เนนเฉพาะกิจกรรมหลักของธุรกิจประกันภัยตามกฎกระทรวงกอน สวน
การลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากการลงทุนตามกฎกระทรวง เชน การซื้อหรือการจัดจาง ยัง
ไมควรรวมอยูในนี้ คุณฐิตาพร เสนอใหใสตวั อยางในคูมือบริหารความเสี่ยงฯ
- ตัดขอความ “ทั้งนี้ในการพิจารณา ควรคํานึงถึงความเสี่ยง การกระจุกตัว
ของความเสีย่ ง ผลตอบแทนจากการลงทุน และความสอดคลองกับหนี้สินและ
ภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย” ออกทั้งหมด
“การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น หมายถึง การพิจารณาลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ตาม
ประกาศวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย”
7) 4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
- สมาคมประกันวินาศภัยเสนอตัดคําวา “ดานปฏิบัตกิ าร” ในขอ 4.1- 4.4 ออก
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8) 4.4 การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Review)
สมาคมประกันวินาศภัยเสนอใหตัดออกทั้งหมด แตที่ประชุมมีความเห็นควรให
คงไว แตควรจะปรับแกไขขอความใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
“บริษัทประกันภัยควรมีระบบการติดตามความคลาดเคลื่อนใดๆ ที่เกิดขึ้นวาไดรับ
การอนุมัติอยางถูกตอง และมีการบันทึกไวเปนเอกสาร นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยควรมี
การกํ า หนดกระบวนการดํ า เนิ น งานและขี ด จํ า กั ด ต า งๆ อย า งชั ด เจน เพื่ อ เอื้ อ ในการ
ตรวจสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะในกรณี ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ฝ า ฝ น
กฎเกณฑที่ตั้งไว หรือมีตัวชี้วัดคาใดที่มีระดับเขาใกลขีดจํากัดที่กําหนดไว เพื่อใหบริษัท
สามารถวางแผนปองกันความเสียหายไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก ทั้งนี้ บริษัทควรมีการระบุถึงการ
จัดการกับการฝาฝนกฎเกณฑไวอยางชัดเจน และมีระบบการประเมินประสิทธิภาพในการ
ติดตามวาการตอบสนองความเสี่ยงดําเนินไปตามกลไกที่กําหนดไวหรือไม และความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการสวนที่เหลือ (Residual risk) อยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม เพื่อให
มั่นใจวาการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามที่กําหนดไว
บริษัทประกันภัยควรทบทวนถึงประสิทธิภาพของการประเมินความเสี่ยง และการ
ตอบสนองความเสี่ ยงอย างสม่ําเสมอ ทั้งนี้บ ริษัทประกั นภัยตองมี การรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผูบริหารระดับสูงของบริษัททราบอยาง
ถูกตอง ตอเนื่องและทันตอเวลา เพื่อใหผูบริหารทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหา และ
ระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการของแตละหนวยงาน และของบริษัทโดยรวม อีกทั้งยัง
สามารถใชขอมูลในรายงานมาชวยในการกําหนดนโยบาย ปรับปรุงระบบการบริหารความ
เสี่ยง และวางระบบการควบคุมใหเหมาะสม
9) ดัชนีชี้วดั ความเสี่ยง และขอมูลเหตุการณความเสียหาย
สมาคมประกันวินาศภัยเสนอใหตัดออก แตที่ประชุมมีความเห็นควรใหคงไว
ทั้งหมด เนื่องจากเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการดูแลระดับความเสีย่ ง
10) 1.2 วัฒนธรรมความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Culture)
สมาคมประกันวินาศภัยเสนอใหเขียนใหม และที่ประชุมมอบให ดร.ปยวดี และ
นส.รัชนีวิภาเปนผูเขียน
- แกไขคําวา “วัฒนธรรมความเสี่ยงของบริษัท” เปลี่ยนเปน “การสงเสริม
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร (Risk Management Culture)”
11) โครงสรางองคกร และทะเบียนความเสี่ยง
ฝายเลขาฯ ขอใหสมาคมประกันวินาศภัยไปจัดทําโครงสรางองคกรของบริษัท
ประกันภัย และทะเบียนความเสี่ยงในภาคผนวกใหแลวเสร็จ และสงใหฝายเลขาฯ ภายใน
วันที่ 20 ตุลาคม 2551
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คุณสมนึก เสนอความเห็นวา ตัวอยางทะเบียนความเสี่ยงของบริษทั ประกันชีวิต
และบริษัทประกันวินาศภัยมีขอความเหมือนกัน จึงทําใหเหลือตารางเดียวกันนาจะ
เหมาะสมกวา
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบตามเสนอ และมอบใหฝายเลขานุการไปดําเนินการแกไขรางคูมือฯ
2. มอบใหทั้งสองสมาคมไปดําเนินการปรับปรุงภาคผนวกใหชัดเจนและเหมาะสม และ
สงใหฝายเลขาฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2551
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 การกําหนดการประชุมครั้งตอไป

มติที่ประชุม
กําหนดการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 8 /2551 เปนวันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน 2551
4.2 กําหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
ฝายเลขานุการ เสนอกําหนดการอบรมสัมมนาฯ สําหรับภาคทฤษฎีทั้งบริษัทประกัน
ชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 และสําหรับภาคปฏิบัติ ใหแตละสมาคมรับ
ไปดําเนินการจัดอบรมสัมมนาและ workshop กับบริษทั สมาชิกเอง โดยจัดรวมกับสํานักงาน คปภ. และมี
เจาหนาที่จากสํานักงาน คปภ.เขารวมการสัมมนาดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

นายพรพระ เหมะสิขัณฑกะ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัชนีวภิ า ปุยพันธวงศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาววสุมดี วสีนนท

ผูตรวจรายงานการประชุม

